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MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 PM - English
7:00 PM - Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 AM - Polish
7:30 AM - English
9:00 AM - Polish
10:45 AM - English
12:30 PM - Polish
5:00 PM - English
6:30 PM - Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
6:00 AM - English
7:00 AM - Polish
8:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Fri. - 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - NOVEMBER 23
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Berenice C. Deron; +Andrew Kolosa
7:00 AM - +Danuta Ocytko; +Katarzyna Wróbel
8:00 AM - God’s blessing for Beatriz Zunino; God’s blessing for
Donald Trump and America; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. i zdrowie dla Stanisławy Wróbel; +Ks. Adam
Piasecki CR; +Bracia Lewińscy i ich rodzice
TUESDAY / WTOREK - NOVEMBER 24
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Andrew Kolosa
7:00 AM - O Boże błog. i zdrowie dla Michała z ok. urodzin; +Danuta
Ocytko; +Katarzyna Wróbel
8:00 AM - God’s blessing for Beatriz Zunino; God’s blessing for
Donald Trump and America; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - O Boże błog. i zdrowie dla Michała z ok. urodzin; +Ks.
Adam Piasecki CR; +Antoni Banaś; +Ewa Menert
WEDNESDAY / ŚRODA - NOVEMBER 25
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Andrew Kolosa
7:00 AM - +Danuta Ocytko; +Katarzyna Wróbel
8:00 AM - God’s blessing for Beatriz Zunino; God’s blessing for
Donald Trump and America; +Edward & Lorraine Nazimek
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki CR; +Piotr Kowalik, +Andrzej Korzak
THURSDAY / CZWARTEK - NOVEMBER 26 - THANKSGIVING
6:00 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
+Andrew Kolasa
7:00 AM - O Boże błog. dla Elżbiety i jej rodziny; +Katarzyna Wróbel
8:00 AM - Health & blessing for Elizabeth Anaya & Jesus Alberto
Anaya; God’s blessing for Beatriz Zunino; God’s blessing for Donald
Trump; +Thaddeus & Christina Czauz; +Edward & Lorraine Nazimek
10:30 AM - For Parishioners/Za parafian; For the living & deceased
members of Nazimek Family; In thanksgiving for health & God’s
blessing for Mr. Richard Driehaus and his family and for Gary
McCallister and family and for Janice Honigberg - int. from Renata;
+Fr. Adam Piasecki CR; +Danuta Ocytko
FRIDAY / PIĄTEK - NOVEMBER 27
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Andrew Kolosa
7:00 AM - +Danuta Ocytko; +Katarzyna Wróbel;
8:00 AM - God’s blessing for Beatriz Zunino; +Edward & Lorraine
Nazimek
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki CR; +Zofia i Dominik Rydz; +Jan
Plewa; +Stanisław Siwiec w miesiąc po śmierci
SATURDAY / SOBOTA - NOVEMBER 28
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Andrew Kolosa
7:00 AM - +Danuta Ocytko; +Katarzyna Wróbel; +Bronisław
Mielniczuk; +Leszek Bielak
8:00 AM - God’s blessing for Beatriz Zunino; +Edward & Lorraine
Nazimek
5:30 PM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
+Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork;
7:00 PM - +Ks. Adam Piasecki CR
SUNDAY / NIEDZIELA - NOVEMBER 29
6:00 AM - +Ks. Adam Piasecki CR
7:30 AM - +Jan Plewa; Living & deceased members of Nazimek Family
9:00 AM - +Edward Haruza; +Lucjan Milewski, +Stanisław i Zbigniew
Uss i zmarli z rodziny; +Stanisława i Konstanty Olechno i zmarli z
rodziny; +Andrzej Niemiec; +Katarzyna Wróbel
10:45 AM - God’s blessing for Beatriz Zunino; +Andrew Kolosa
12:30 PM - +Ks. Adam Piasecki CR; +Danuta Ocytko
5:00 PM - For the living & deceased parishioners;
6:30 PM - W intencji parafian:

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Financial Secretary / Finanse - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

BAPTISM / CHRZTY
1st and 3rd SUNDAY in English, after the Mass at 10:45 AM;
2nd and 4th SUNDAY in Polish, after the Mass at 12:30 PM
Arrangements are to be made in the parish office at least one
month before the date of baptism.
1-wsza i 3-cia NIEDZIELA w j. angielskim po Mszy Św. o
10:45 AM; 2-ga i 4-ta NIEDZIELA w j. polskim po Mszy Św. o
12:30 PM. Należy zgłosić się do biura parafialnego
przynajmniej na miesiąc przed datą chrztu.

MARRIAGE / ŚLUBY
Arrangements are to be made in the parish office at least six
months before the date of marriage.
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej na sześć
miesięcy przed planowaną datą ślubu.

BAPTISM / CHRZTY
Niko Rakus
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Eugeniusz Kuriata †Władysława Danilowska
† Genowefa Manke
Eternal rest grant unto them, o Lord, and let perpetual
light shine upon them. May they rest in peace. Amen
SECOND COLLECTION
Today’s 2nd Collection is for the Catholic
Campaign for Human Development. Thank
you for your generosity.
II SKŁADKA
Dzisiejsza druga składka jest przeznaczona Katolicką
Kampanię Na Rzecz Rozwoju Człowieka.
Bóg zapłać za ofiary na ten cel.

34th SUNDAY IN ORDINARY TIME

NOVEMBER 22, 2020

SUNDAY REFLECTION (source: Word Among Us)

Inherit the kingdom. (Matthew 25:34)
Today, on the feast of Christ the King, we
celebrate Jesus’ sovereignty over all
creation. We celebrate the fact that all things were
created through him, all things are redeemed through
him, and all people will be judged by him.
It’s this last point—Jesus as judge—that today’s Gospel
focuses on. It tells us that as our King, Jesus has the
right to set the standard by which we will be judged.
Other judges exercise their office based on the existing
laws of the land. But Jesus is the law of the kingdom.
His life, his way, is the standard by which we will be
judged.
If you want to be a judge in this world, you have to
know the law intimately. Just one word in one statute
can affect the entire outcome of a case. Not so with
Jesus. His law is simple. We will “inherit the kingdom”
based on this guiding principle: “Whatever you did for
one of the least brothers of mine, you did for
me” (Matthew 25:34, 40). That’s the standard: mercy,
generosity, and self-giving love.
It’s often said that you can’t take it with you, and there
is a lot of truth to that. All our money, all our honors,
all our possessions are temporary. They won’t follow us
to heaven, and they can’t help us get in. But there is
something we can take with us: our acts of charity. In
fact, they are the very things that will open the gates of
heaven to us!
Jesus will not be impressed if we have many
possessions, and he will not be disappointed if we have
just a few. What matters is whether we have let him
soften our hearts so that we feed the hungry, forgive
those who have sinned against us, and reach out to the
lonely. Because his kingdom is not a kingdom of
wealth and power; it is a kingdom of humility, love,
and service.

“Jesus, my King and my Judge,
teach me to love as you love.”

CHICAGO

THANKSGIVING DAY
This Thursday, November 26th we celebrate
Thanksgiving Day. We invite everyone for the
special Thanksgiving Mass at 10:30 AM
followed by Thanksgiving meal.
This year, due to the Covid-19 restrictions
we will serve the food only by the Resurrection
Hall main entrance door. No dine-in this year is
allowed. Please call the Parish office
(773) 342-3636 if you plan on attending the meal.
Our parish office will be closed
on November 26 & 27.
WE WISH ALL OF YOU A BLESSED &
HAPPY THANKSGIVING

During the month of November we pray for all the
deceased. Anyone wishing to enroll deceased
members of their family or friends into this month
of prayer are asked to do so by writing their names
on the All Souls Day Envelopes. Envelopes can be found in
your box of parish envelopes and have been placed at the doors
of the Church. Those enrolled will be remembered at all
masses during the month of November.
“The Mission for the Poor” based
at the Basilica of St. Hyacinth in
Chicago, was founded in November
of 2017. On Sunday, November 22,
we will celebrate the 3rd anniversary
of our work so we cordially invite everyone to Holy Mass at
12:30 PM in thanksgiving to God.
„The Mission for the Poor” supports Polish Franciscan
missionaries working in Uganda and a Polish Resurrectionist
priest, working in Tanzania.Thanks to the support of many
people of good will and earnings from the sale of our
products, "St. Hyacinth Pierogi" and ”John Paul II Cream
Puffs", almost 200 children can now attend school with the
hope of a better future. Thirty Ugandan seminarians are now
studying to become Franciscan missionaries with the hope
they continue the Franciscans’ work in Africa. T h a n k s t o
you, the construction of a formation house, a kindergarten
and two churches have already been completed. Thanks to
you, water wells will provide clean drinking water to many
and hundreds of people in the parishes where our
missionaries serve did not die of starvation during this
pandemic. God bless you all for your support of the
missionaries’ work in Uganda and Tanzania. We would like
to thank Rev. Stanisław Jankowski, the pastor of St.
Hyacinth Basilica for his help and care, Rev. Steven
Bartszyczyn for supporting our work, and Rev. Stanisław
Lasota, our spiritual guardian, for his guidance and prayers.
ST. HYACINTH BASILICA

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
ROZWAŻANIE

Ewangelia - Mt 25, 31-46
„ Zaprawdę,

powiadam wam:
Wszystko, co uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnie uczyniliście”.
Jesteśmy nauczycielami miłosierdzia
Syn Boga przybył, by nam objawić miłosierdzie,
jakim Bóg darzy ludzi. Wezwał nas też, byśmy sami byli
miłosierni, bo wówczas miłosierdzia dostąpimy. Ale jest
jeszcze jedno ważne zadanie: mamy być nauczycielami
miłosierdzia wśród wszystkich ludzi na ziemi. Łaska
wiary i zbawiania należy do Boga, a nie do nas. My
natomiast możemy nauczyć innych miłosierdzia. A jeśli
oni to opanują, możemy być spokojni o ich zbawienie.
Przypowieść odsłania decyzję Chrystusa o
dopuszczeniu do wiecznego szczęścia wszystkich ludzi, o
ile tylko byli na ziemi miłosierni. Oni nawet nie znali
Chrystusa. Po raz pierwszy zobaczą Go na sądzie. I
dlatego będą pytać: „Kiedyśmy Cię widzieli?” (Mt
25,44). Ale skoro okazali miłosierdzie innym, Jezus
okaże im swoje. Ono jest bramą do nieba, przez którą
wejdą na zasadzie łaski udzielonej przez samego Pana
wszyscy miłosierni, niezależnie od tego, czy Chrystusa
znali, czy nie.
My już mamy prawo do nieba na podstawie łaski
chrztu. Oni otrzymają to prawo w chwili sądu w nagrodę
za miłosierdzie okazane potrzebującym.
To wielka nadzieja dla wszystkich ludzi, i to niezależnie
od tego, jaką wyznają religię i jaki mają światopogląd.
Oni mają szansę zbawienia dzięki łasce Jezusa.
Czyniąc miłosierdzie, uczymy innych tej boskiej
sztuki. Warto postawić sobie pytania: Kogo nauczyliśmy
miłosierdzia? Kogo nauczyliśmy przebaczenia? Ilu ludzi
nam za to dziękuje?
Ks. Edward Staniek

22 LISTOPADA 2020
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA

Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla
Polonii Zagranicznej, które posługują w
naszej parafii, obchodzą dzisiaj swoje
patronalne święto. Podczas Mszy św. o godz. 9:00 rano
siostry odnowią swoje śluby zakonne. Pamiętajmy o
siostrach w naszej modlitwie i prośmy o nowe i święte
powołania do pracy wśród Polonii.
Listopad jest miesiącem pamięci o
naszych bliskich zmarłych. Specjalne
kopertki na wypominki dostępne są
przy wyjściach z Kościoła.
Wypełnione czytelnie kopertki z
imieniem i nazwiskiem zmarłych można składać razem z
ofiarą do koszyka. Jak co roku wypominki będą czytane
w naszej bazylice przez cały miesiąc listopad.

ŚWIĘTO
DZIĘKCZYNIENIA
W najbliższy czwartek, 26 listopada obchodzimy
„Święto Dziękczynienia”. W tym dniu zapraszamy
na Mszę św. o godz. 10:30 rano.
Tradycyjnie po Mszy św. będziemy wydawać
obiad. W tym roku ze względu na restrykcje będzie
można odebrać obiad przy wejściu do
Resurrection Hall.
Bardzo prosimy chętnych o zapisanie się na listę,
abyśmy mogli zamówić odpowiednią ilość
obiadów. Telefon do biura parafialnego
(773) 342-3636.
W dniu 26 i 27 listopada biuro parafialne
będzie nieczynne.

BŁOGOSŁAWIONEGO
ŚWIĘTA DZIĘKCZYNIENIA
PRAY FOR THE SICK / MÓDLMY SIĘ ZA CHORYCH
Rev. Steven Bartczyszyn CR; Rev. Michał Osuch,
Rev. Francis Rog, Bp. Robert Kurtz, Rev. Edward
Jaskuła, Rev. Antoni Bus, Rev. Richard Balazs,
Rev. Paul Smith, Dolores Kielas Monika
Krzyżewski, Annabelle, Dominik, Rosa Maria
Santos, Helena Jankowska, Patricia Fruguglietti,
Rev. Tomasz Wojciechowski; Kazimierz; Myrtle Martin,
Susan Kalandyk, Krystyna Kuczwara, Stanley Rykaczewski,
Rose Marie Bruna, Anna Borzym, Ted Noga.
CHICAGO

BAZYLIKA ŚW. JACKA

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Chrystus Król i Jego Królestwo
W 1980 r. rozpoczęto gruntowne czyszczenie i restaurację
Kaplicy Sykstyńskiej w Watykanie. Po usunięciu pyłu i
brudu nagromadzonego przez
ponad czterysta lat zostały
odsłonięte w pierwotnym blasku
wspaniałe malowidła
znamienitych artystów. Wśród
nich, na ścianie ołtarza, znajduje
się monumentalny fresk
Michała Anioła „Sąd
Ostateczny”, który powstał w
latach 1536-1541. To jedno z
najwspanialszych arcydzieł
sztuki renesansu. Artysta w mistrzowski sposób posługując
się kolorami oraz z wielkim poczuciem ruchu, ukazał na
obrazie wzrastające napięcie i oczekiwanie osób, które
otaczają Chrystusa. Pośrodku On, surowy i nieubłagany,
sprawuje Sąd. To wyobrażenie zakłada sędziowską, a
zarazem królewską godność Chrystusa.
W 34. niedzielę zwykłą, ostatnią w roku liturgicznym, staje
także przed nami Jezus Chrystus jako Król Wszechświata.
Kult Chrystusa Króla wyrósł z nabożeństwa do Serca
Jezusowego. Na prośbę biskupów polskich, za pontyfikatu
papieża Klemensa XIII w 1765 r. została wprowadzona
uroczystość Serca Jezusowego, w piątek po oktawie Bożego
Ciała. Papież bł. Pius IX w 1856 r. rozciągnął obchody tego
święta na cały Kościół. W 1925 r. papież Pius XI wydał
encyklikę Quas primas i na mocy posiadanej władzy
zaprowadził do liturgii kościelnej osobne święto Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata. Wyznaczył je na ostatnią
niedzielę października i polecił, aby w tym dniu corocznie
oddawano całą ludzkość
Najświętszemu Sercu
Jezusowemu. Podczas reformy
kalendarza liturgicznego, po
Soborze Watykańskim II,
papież Paweł VI przeniósł to
święto w 1969 r. na ostatnią
niedzielę roku liturgicznego
nadając mu nazwę Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata.
Jezus Chrystus - Odkupiciel ludzkości, jest darem Ojca ze
swego ukochanego, Jednorodzonego Syna, darem tym
większym, że z Bożego Serca płyną dla nas życiodajne,
oczyszczające zdroje Krwi. Królestwo Boże jest także darem,
wobec którego, tak jak w przypadku Chrystusa, trzeba zająć
osobiste stanowisko: przyjąć je z wdzięcznością lub odrzucić.
Przyjąć królestwo - i to jako wartość bezwzględnie
najwyższą - to przyjąć samego Chrystusa-Króla, a przyjąć
nie tylko z Jego programem, prawem i wymaganiami, ale i z
Jego miłością, która przemienia świat. Przyjąć zaś, to nie
znaczy uznać tylko w teorii, ale całkowicie się zaangażować
w tę jedyną sprawę, która wszystko przetrwa.
Nasze pragnienie wyrażajmy w słowach z Modlitwy
Pańskiej: „Przyjdź Królestwo Twoje!”
CHICAGO
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W niedzielę, 22 listopada
o godz. 12:30 PM w
bazylice Św. Jacka będzie
odprawiona uroczysta
Msza św. w intencji „Misji
dla Ubogich”. W tym dniu
będziemy celebrować 3.
rocznicę powstania Misji i dziękować Panu Bogu
Wszechmogącemu za opiekę nad nami.
„Misja dla Ubogich” przy Bazylice Św. Jacka w
Chicago powstała w listopadzie 2017 roku. Nasza Misja
wspiera pracę polskich franciszkanów, którzy posługują w
Ugandzie oraz polskiego księdza ze zgromadzenia
zmartwychwstańców posługujacego w Tanzanii. Dzięki
wsparciu wielu ludzi dobrej woli i rozprowadzaniu naszych
wyrobów takich jak „Pierogi Św. Jacka” czy „Kremówki
Papieskie,” prawie 200 dzieci uczęszcza do szkoły z
nadzieją, że w przyszłości ich życie, dzięki edukacji, będzie
lepsze. Również 30 seminarzystów z ofiar zdobywa
wykształcenie, aby móc w przyszłości kontynuować pracę
misyjną w Afryce. Dzięki Wam zostały ukończone: budowa
domu formacyjnego, przedszkola i dwóch kościołów. Dzięki
Wam studnie głębinowe będą dostarczały czystą wodę do
picia; setki ludzi w parafiach, gdzie posługują nasi
misjonarze, nie zmarło z głodu podczas pandemii. Za to
wszystko serdeczne „Bóg Zapłać!” Dziękujemy ks.
Proboszczowi Stanisławowi Jankowskiemu za wszelką
pomoc i opiekę nad nami, ks.Stefanowi Bartczyszynowi za
wspieranie naszej pracy, oraz ks. Stanisławowi Lasocie,
naszemu opiekunowi duchowemu, za poświęcany nam czas i
modlitwę. Pragniemy również podziękować wszystkim
woluntariuszom, którzy ofiarują swój czas na pracę w „Misji
dla Ubogich”. Bez was, wszystko co jest robione dla naszych
braci i sióstr w Ugandzie i Tanzanii, byłoby niemożliwe.
Niech Pan Bóg pobłogosławi wasz trud i poświęcenie.

SPRZEDAŻ CIAST
Polska Szkoła im. Kard.Wyszyńskiego
serdecznie zaprasza do zakupu
domowych wypieków i ciast oraz ozdób
choinkowych w niedzielę, 6 grudnia, po
Mszy św.
DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY
PRZEZNACZONY JEST NA
POTRZEBY SZKOŁY.
ZAPRASZAMY
BAZYLIKA ŚW. JACKA

„Gromadzimy się jako wierni, którzy oczekują woli i
działania Ducha Świętego w procesie „Odnów Mój Kościół”

